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NESCO Dunya MiraSl
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Bu rsaltJma, 2013 ytlznda UNESCO
Dunya Mirast Gecici Listesi'ne alznmast icin su
nulan "Ceneoiz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den
Karadeniz' e Kadar Kale ve Surlu YerleJimleri:
istanbul, jzmir, Duzce, Bartin, Sinop" baJltklt
projeden hareket edilerek haztrlanmtJttr. Makale
nin amact, Bartzn Ui ve rsevresinin kulturel miras
zenginliginin UNESCO Dunya Mirast !jehirler
listesine girebilmesi baktmzndan yeterli oldugunu
vurgulamakttr. Bartzn Ui ve rsevresi,sahip oldugu
somut ve somut olmayan kultur varltklarz, binler
ce yzllzk arkeolojik tarihz; tabiat zenginligi, kendi
ne has uriinleri ve kentsel degerleri ile gersmiJten
gunumuze onemli bir yerleJim alant olmUJtur. Bu
baglamda Bartzn'zn neden Dunya Miras Listesi'ne
alznmasz gerektigi ile ilgili bir dokuman analizi
yaptlmzJtzr.

1. Giri§
Diinya mirasl denildiginde ge<;mi§ten

bugiine eri§en ve gelecek ku§aklara brraklla
cak olan diinyanm sahip oldugu kiiltiirel var
hklar anla§ilinaktadrr. Her iilke, sahip oldugu
kultiirel varhklarml ve degerlerini oncelikle
korumak ve gelecek ku§aklara aktarmak du-

rumundadrr. Ge<;mi§ donemlerden ve me
deniyetlerden bugiine kalan kulturel mirasm
tespit edilmesi, korunmasl ve bunlann gele
cek nesillere aktanlmasr amaclyla UNESCO,
16 Kaslm 1972 ytlmda Paris'te toplanml§trr.
Dunya Kiiltiirel ve Dogal Mirasm Korun
masma Dair Sozle§meyi kabul etmi§tir (De
mircivi, 2017:91). Turkiye, bu sozle§meyi 23
Mayis 1982 tarihinde onaylaffil§ ve sozle§me
1983 yihnda yiiriirliige girmi§tir.

Diinya Kulturel ve Dogal Mirasin Ko
runmasma Dair Sozlesme'nin amaci; butun
insanhgm ortak mirasi kabul edilen kiiltiirel
degerlerin ya§atilinasmda gereken i§birligini
saglamaktrr (Tuncer, 2013: 95-96). Sozlesme
ninmisyonu §Uunsurlan i<;ermektedir (~aka-

cr, 2015: 460):

a) Dogal ve kulturel mirasm korunma

siru saglamak,

b) Dunya mirasi listesine kaydedilebi
lecek alanlan tesvik etmek,

c) Dunya miras alanlan icin raporlama

sistemi geli§tirmek,

d) Dunya miras alanlarmm korunma
sma teknik yardlm ve profesyonel egitim sag-

lamak,

e) Diinya miras alanlan i<;inyardrrn et

mektir.

Diinya Mirasl Listesi, ayru zamanda
uluslararasl turizm potansiyelinde bir itibar
unsurudur. Ulkelerin tarutrrruna da olumlu
katkl saglayan bu uluslararasl etiket sayesin
de §ehirlerin marka degerleri ve tanmrrhklan
artmakta, kiiltiirel degerlerin korunmasl ve
gelecege ta§lnmasl saglanmaktadrr (Demir<;i
vi, 2017:92;Yal<;m, 2016: 22; Artar, 2016: 4).

Ulkelerin kiiltiir alanmdaki itibarlan
bu listedeki varhklann saytslyla paralellik gos
termektedir (Akpmar,2007: 82). Dolaytslyla
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iilkeler Dunya Mirasi Listesi'ne girebilmek
icin buyuk caba gbstermektedir.

Bu cahsmada, Bartm'in UNESCO
Dunya Miras Sehirleri listesine girmesi ge
rektigi ortaya konulrnustur, Bartm'in sahip
oldugu somut ve somut olmayan kulturel
mirasi, UNESCO Diinya Mirasi kriterlerini
faziaslyia karsilamaktadrr.
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2. UNESCO Dunya Mirasi Listesi'ne
Giris Kriterleri

Dunya Kulturel ve Dogal Mirasm Ko
runmasma Dair Sbzle§me cercevesinde belir
li niteliklere haiz kultur varliklan dunya mira
Slilan edilmektedir. Sozlesmenin yurutulmesi
icin Dunya Mirasi Komitesi olusturulmustur,
Bu komitenin 21 uyesi bulunrnaktadir. Soz
lesmeye taraf ulkeler, sozlesrnenin icerigine
uygun varliklannr tespit etmek ve komiteye
bildirmekle yukumludur (Akpmar, 2007: 84).
Komite, kendisine bildirilen varlrklan yerin
de incelemekte ve kriterlere uygun olanlan
Dunya Mirasi Listesi'ne almaktadlf.

UNESCO'nun (2008), Diinya Mirasl
Sbzle§mesi i<;;inhazlfladlgl {'Uygulama Reh
beri}}ayru zamanda iilkelerin Diinya MiraSl
Listesine adayhk i<;;inde kullandlklan bir do
kiimandIr. Rehberde, diinya mirasl ;

a. Kiiltiirel miras,

b. Dogal miras,

c. Kiiltiirel-dogal miras,

d. Kiiltiirel peyzaj,

e. Ta§mabilir miras,

f. Olaganiistii evrensel degerler §eklin
de incelenmektedir.

Diinya MiraSl Sbzle§mesi'nin birinci
maddesi kiiltiirel mirasm arutlar, yapl toplu
luklan ve sitlerden olu§tugunu belirtmektedir
(Sakacl, 2015: 462). Burada ifade edilen ta
rih, sanat veya bilim a<;;lsmdanevrensel de-

gerdeki mimari eserler ayru zamanda heykel
ve resim alanmdaki saheserler olusturrnakta
dir,Arkeolojik nitelikte eleman veya yapilan
ise kitabeler, magaralar ve birlesimler meyda
na getirmektedir. Arutlar, mimariler, mimari
nin birbiriyle uyumlulugu veya arazi uzerin
deki yerleri nedeniyle tarih, sanat veya bilim
acrsindan evrensel degere sahip olmalan yapi
topluluklanru tammlamaktadjr, Tarihsel, es
tetik, etnolojik veya antropolojik bakimdan
evrensel degeri olan insan urunu eserler ise
sitleri ifade etmektedir.

Bu nitelikler uygulama rehberinde
detayli bir sekilde betimlenmis ve ulkelerin
sahip olduklan bu degerler icin basvuru ve
degerlendirme surecinin nasil isleyecegi ve
kabulden sonra koruma ve kontrol meka
nizmasirun nasil yuruyecegi acik olarak ifade
edilmistir, (Ilincer, 2013: 94-113).

Dunya Mirasi Listesinde yer alan, yer
yuzundeki en nadide dogal ve kulturel ortam
lar evrensel deger olarak kabul edilmektedir.
Evrensel degerler ayru zamanda, ulusal Sffi1f

Ian a§an ve tiim insanhgm bugiinkii ve gele
cek ku§aklan i<;;inortak bneme sahip dogal
ve/veya kiiltiirel varhklandlf (Sakacl, 2015:
455). Evrensel degere sahip dogal ve kiiltiire1
yerlerin Diinya Mirasl Listesi'ne kaydedile
bilmesi i<;;inbirtaktm bl<;;iitlerve ko§ullar ge
li§tirilmi§tir (Demir<;;ivi,2017:91). Bir varhgm
Diinya Miras Listesi'ne kaydedilebilmesi i<;;in
Diinya Miras Komitesi'nin belirledigi 10 kri
terden en az birini kar§tlamasl gerekmektedir
(Ulusan ve Ytldmm, 2016: 46). UNESCO
(2002: 3), tarafmdan belirlenen/belirlenecek
olan kiiltiirel miras alanlan i<;;in6, doga
alanlan i<;;inse4 kriter iizerinden de,gellt:l.LUll
me yaptlmaktadlf.

Bu baglamda kiiltiirel miras knterJLe
rini olu§turan unsurlar §unlardlf
gov.tr):

• Yarattcl bir dehanm §aheserini
ediyor olmasl,



• Bir holge ya da zaman diliminde in
degerlerin geli§imini gosteriyor olmasi,

• Ya§aml§veya ya§ayan bir medeniyete
e§siz bir kultur ge1enegine ait olmasi,

• insanhk tarihi icin onernli bir done
mi gosteren teknolojik veya mimari bir yapiya
sahip olmasi,

• Insanoglu tarafmdan kara ve deniz
de bir yerle§im yeri olarak kurulmus, tahriba
n halinde bu degerin kaybolma tehlikesi ile
karsi karsiya olmasr,

• Halen ya§ayan ge1eneklerle i<; ice,
edebi ve artistik acidan ayncahkll anlam tasi
yor olmasi gerekmektedir.

3. Kulturel Miras
Kulturel miras, bir toplumu olusturan

iiye1erin sahip olduklan ortak ge<;mi§leri
ni anlatan, aralanndaki dayamsma ve birlik
duygulanru gU<;lendiren, tarihse1 surecte bi
riktirdikleri deneyimler ile gecmisten ge1ece
ge aktanlan ge1enek ve deger1erin tiimiidiir
(Ta§ve Ku§<;uog1u,2017:60). Kiiltiirel miras
bir top1umun kimligi, kiiltiirii ve tarihiy1e ilgi
li somut ve soyut degerlerin tamamml i<;eren
geni§ bir kavramdrr. Bu baglamda kiiltiirel
rnirasl; tarihi kender, dokular, kiiltiirel pey
zajlar, arutsal yapuar, arkeolojik alanlar, dil,
dans, miizik ve ritiieller gibi ya§amaya devam
eden degerleri olu§turmaktadrr (Kiiltiirel Mi
rasm Korunmasl, iSMEP Rehber Kitaplan).

Kiiltiirel rniras, somut ve somut 01ma
yan kiiltiire1 miras §eklinde iki ba§hk altm
da incelenmektedir. Somut kiiltiirel miras;
toplurnlara ait maddi anlam ta§lyan her tiir
Iii unsuru kapsar. Bunlar 0 toplumdaki in
sanlarm giinliik hayatta kullandlgl her tiirlii
ara<;-gere<;ve ma1zeme dahildir. Aynca tarihi
binalar, arutlar, mimari kalmtuar, meydanlar
da somut kiiltiirel miras degerlerini olu§tur
maktadlr (Giiltekin ve Uysal, 2018: 2040).
Somut olmayan kiiltiirel miras ise; topluma
ait ah§kanllklar, fe1sefe, gelenek, degerler,

muzik, dans, rituel ve torenler gibi her turlu
manevi unsurlardir, Bu manevi unsurlardan
sozlu anlatimlar, temsiller, uygulamalar ve
bunlara iliskin kulturel uygulamalar baslica
landir (Ye§ilbursa,2011: 247). Bu kapsamda
UNESCO (2003:2),da somut olmayan kul
turel miras degerlerini §Usekilde sunflandir
nusnr:

• Somut olmayan kulturel mirasm ak
tanlmasmda tasiyici islevi goren dille birlikte
sozlu gelenekler ve anlatimlar,

• Gosteri sanatlan,

.1oplumsal uygulamalar, ritueller ve
solenler,

• Doga ve evrenle ilgili bilgi ve uygu1a
malar,

• El sanatlan gelenegidir.

Kulturel mirasi korumak tum toplum
lar icin onemlidir, Kulturu yansttan her turlu
eskiyi, yani rnirasi korumak insanligm gelece
ge tasinmast acisinda son derece onemlidir,
Bu baglamda kiiltiir ve tabiat varhklarmm
korunmasl sadece u1us1ararasl sozle§melerle
degil ayru zamanda anayasa ile de gUvence
altma ahnffil§trr. Ornegin "Tarih, Kiiltiir ve
Tabiat Varhklanrun Korunmasl" ba§hgl ana
yasarun 63. maddesinde kar§illk buhnu§tur
(Seyhan, 2014: 24).

4. Bartm'm Somut ve Soyut Kiiltiirel
Miras ()geleri

Bartm ve <;evresi gerek tarihi ge<;mi§i
gerekse iklimi, dogal gUzellikleri ve sahip 01-
dugu zengin kiiltiirel rniraslyla turizm potan
siyeline sahip onemli bir destinasyondur (Kl
h<;oglu, 2018). Bartm, tiim turizm tiirlerini
bir arada sunabilen ender §ehirlerden biridir.
Arkeo1ojik, etnografik ve folklorik degerleriy
Ie tarih ve kiiltiir turizminde 3000 ytllik bir
mirasa sahiptir (Bartm il Kii1tiir ve Turizm
Miidiirliigii, 2019). Batl Karadeniz Bolge
sinde bulunan Bartm, 59 km. sahil §eridine
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sahiptir. D, Ankara ve istanbul' a yakinligi (is
tanbul411 km; Ankara 293 km) ile dikkatleri
<;ekmektedir. Safranbolu gibi Dunya Miras
Listesi'nde yer alan bir destinasyon ile kom
§udur. Zengin dogal, rekreasyonel, kulturel,
tarihi ve arkeolojik degerleri bunyesinde ba
rmdrrmaktadlr. Ozellikle ilkbahar ve yaz ay
larmda ic turizm hareketliliginin ya§andlgl bir
il olma ozelligi ta§lmaktadlr. Din sahip oldugu
cok sayida dogal guzellikleri vardrr. brnegin
Bartm Irmagl, magaralar, kanyonlar, plajlar,
yaylalar, selaieler kisacasi mavi ile ye§ili bir
arada bulunduran tabii guzellikleri, flora ve
faunasi ile bir butundur.
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Bartm iiizengin bir kulturel mirasa da
sahiptir. Oyle ki Bartm'm kultur envanterine
tescilli; 211 konut, 14 sur duvan, 8 cami, 7
kale burcu, 5 kilise, 4 tarihi cmar agacl, 4 ta
rihi hamam, 4 kopru, 3 sit alaru, 3 tarihi okul
binasi, 3 antik yapl, 2 han, 2 kale, 2 tumulus,
2 tarihi konak, 2 antik su kanah, 2 tarihi mer
diven, 9 turbe, 1 kaya mezan, 1 §adrrvan, 1
tarihi <;e§me, 1 hbyUk, 1 antik nhtrrn, 1 be
desten, 1 antik tiyatro, 1 antik mezarhk, 1
tarihi degirmen, 1 yol arutl olmak uzere 297
adet ta§mmaz envanter bulunmaktadrr (Bar
tm Kultur Envanteri, 2011: 33-338).

4.1. Bartzn}zn Arkeolojik Alanlarz

Tarihi "Paphlagonya" bblgesi i<;erisin
de bir<;ok antik kent bulunmaktadrr. Bunlar
dan Sesamos (Amasra), Kromna (Kuruca§ile)
ve Erythinoi (<::akraz) Bartm smrrlan i<;erisin
dedir. Arkeolojik alanlarm en fazla gbruldu
gu yer ise Amasra il<;esidir.~ehir merkezinde
kale ve uzerindeki armalar, iki kilise, Bedes
ten, Ku§kayasl Yol Auttl (dunyada tek) ve in
ziva magarasl antik kentin bilinen en bnemli
kulturel miras degerleri arasmdadlr. Forum,
meclis sarayt, §eref yolu, 5000 ki§ilik tiyatro,
akropol, nekropol gibi bblurnler ise gUn yU
zune <;lkanlmayt beklemektedir. Kahntllann
diger bir gbrunmez yeri Kuruca§ile il<;esidir.
D<;ede7 kuyu, ka<;l§yolu ve kale bulunmakta

olup, bu degerler Kromna medeniyetinden
kalmadir (Emir, 2002: 43-47).

4.2. Yerel Sivil Mimari: Bartzn Evleri

Ahsap Bartm evleri 200 yilltk bir done
mi kapsamaktadlr. Genel olarak, Bartm ev
lerinde bir sofa ve bu sofa etrafmda yer alan
odalarm olu§turdugu bir plan §emasl hakim
dir. Evler genellikle iki kath olup kat sayrsi
hi<;bir zaman ucu ge<;mez.Bazi evlerde bod
rum katlan vardir, Bartm evleri, "Daraba"
denilen aga<;citlerle <;evrilibahce icerisinde
dir. Her bah<;ede ta§tan yaptlmt§ bir kuyu bu
lunmaktadrr. Evlerde cephe duzeni a<;lsmdan
simetrik bir gbruntu hakimdir. Giri§ cephe
lerinde, ust katlarda ve ortada "Cumba" ile
cumbarun her iki yanmda da genellikle ikili ve
u<;luolarak pencereler yer almisnr. Odalarda
murnkun oldugunca fazla pencere acilrrusur.
Bartm evlerinde pencereler giyotin pencere
dir. Dogramalar ah§aptrr. Zemin katlardaki
pencerelerde, korkuluk ve gUvenlik ihtiyacm
dan bturu demir <;ubuklu parmakltklar vardrr.
Evlerin bezemeli tavaru bir susleme sanatldrr.
Odalarda i§levsel ayrlliklara bagh olarak "Yuk
Dolabl", "Hamam Dolabl" ve "Herkil Dola
bl" bulunmaktadlr. Bartm evlerinin lsmma ih
tiyacl ocaklarla kar§llanml§tlr. Genellikle sofa
tavanlan tek kaplamahdrr. Ormanltk bir arazi
uzerine kurulmu§ olan Bartm ve <;evresinde
en fazla kullantlrrll§ yapl malzemesi ah§aptrr.
Ah§ap i§<;iligindeetkile§im Rum ustalanndan
olmu§tur. Kullantlan ta§ malzeme azdrr (Ke
mik, 1986: 190-220).

4.3. Bartzn'da Ah~ap Tekne Yapzmz

Kuruca§ile, daglarm suya degdigi
dunyada yapllan ilk ah§ap teknenin
dugu yer olarak bilinmektedir. byle ki,
retini bugunde Turkiye'nin gUzel ah§ap
teknelerinin yaplldlgl yer olarak devam
mektedir. Kuruca§ile'de Osmanh dbrlemLlIlU
donanmanm sava§ gernilerinden, yakm
yiik gemilerine kadar pek <;okgemi tipi



Fotograf 1.Ahsap Bartm Evleri

Kaynak: Bartm u Kaltar ve TurizmMadarlag,aFotog,rajA~ivi

nll§trr. Bu geleneksel meslek son 30 yilinda,
ytik gemisi, bahk<;t teknesi ve yat<;thk.olmak
iizere ii<;farkh ii<;asama gecirmistir. Kuruca
sile ahsap tekne yapmu hizla degi§en dunya
§artlarmda varltgmt surdurebilen usta-<;trak
egitimi yonteminden beslenerek koklu bir
meslek olmustur. Bartm ve <;evresinde gemi

yaptmClhgmm ge<;mi§iyakla§tk 400 yu once
sine dayanmaktadrr. Kaynaklanm en verimli
§ekilde kullanan yore insam, zengin orman
iiriinlerinden yararlanrrken bunu sanat
la biitiinle§tirmesini de bilmi§tir. Osmanh
donanmasmm kalyon ve kadirga ihtiya<;lan
kar§uanmt§trr. Bartm, Amasra ve Kuruca§ile

Fotograt 2. Ahsap Tekne/Yat Yapmu

Kaynak: Bartm jz Kaltar ve TurizmMadarlag,aFotog,ra/Ar~ivi
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Fotograf 3. Bartm Tellmma Sanati

Kaynak: Battin it Kaltar ve Turizm Madar!aga Fotogra/ArIivi
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tersanelerinde yapilan gemilerin mavna, yel
kenli, gulet, cektirme gibi cesitleri mevcuttur.
Halen gemi yapnnciligi Kurucasile ilcesinin
Kapisuyu ve 'Iekkeonu koylerindeki tersane
lerde surdurulmektedir, Kralice 1. Elizabeth
devrinin en unlu Ingiliz gemicisi Sir Francis
Drake'nin gemisi Golden Hind'in esi, Turk
Golden Hind 'Iekkeonu'nde ozel bir tersane
de ue;yilda tamarnlanarak denize indirilmistir
(Kultur ve Turizm Bakanligi yayinlan, 1999:
80-83).

4.4. Tel Kirma ve YazmactltleSanati

Bartm'da yazmacilrk sanati iki sekilde
yapilmaktadrr. Bunlardan birincisi genellikle
kadmlann, gene; kizlann evlerinde islenecek
till veya kumasi bir kasnak veya tezgah uzeri
ne gererek cahsmaya basladiklan sanattlr. Tel
ktrma sanatl, till uzerine giimu§ gelin teli ve
benzeri ince tellerle, ozel ignesiyle i§lenerek
yaptlmaktadlr. ikincisi ise; yine tulbent uze
rine ytllardan beri kahp baskt ile §imdilerde
ise bazl film kahplar ile fabrikasyon olarak ya
puan basklli yazmalardtr. "Tel Ktrma ~al" ve
"Basktlt Yazma" Turkiye'de yalmzca Bartm' a

ozgudur, Tel Kirma, tellerin parmakla kivn
larak kopanldigi icin bu adi alrmstir, Turki
ye'nin her yerinde "Bartm Tel Kirma Yazmasi
"olarak tamnan bu yazmalar yurt icinde ve
yurt dismda buyuk ilgi gormektedir. Basta
Fransa olmak iizere, Amerika, Ingiltere, iran
ve Suudi Arabistan gwi bircok ulkelere ihrac
edilmektedir (Cilsuleymanoglu, 1996: 685-
686).

4.5. Yore Mut/agz
Yoresel yiyecekler, kirsalda ya da se

hit merkezlerindeki uretimi dunden bugiine
aktanlmis, bayram, dugun gibi ozel giinlerde
daha cok tuketilen, mutfak kultiirune yerle§
mis ve yerel halk tarafmdan diger yemekler
den daha ustun tutulan yiyeceklerdir (Hati"
poglu vd. 2013:7). Bu yiyecek ve ic:ect!k1e:nQ
goe;, cografi ke§if, ticaret veya turizm
etkenlerle diger insanlar tarafmdan
artml§ttr. Yuzytllarca farkh toplum ve
yete ev sahipligi yapffi1§olan Anadolu
Ian ise iklimsel ozellikleri, ue; tarafmm
lerle <;evriliolmasl, verimli topraklan,
kulture1 e;e§itliliginin de etkisiyle



kiiltiiriine sahip olmu§tur. Osman
aktanlan yoresel mutfaklar geleneksel

..CUJlJ."~"~ ya§aulmaya devam edilmektedir
ve Uyar Oguz, 2019:1554).

Bartm ve <;evresinin mutfak gelenegi
L_I;;~la,,,pnunsurlar arasmda halkm hayata

tarzt, gelenek ve gorenekleri, ortak ka
pi§irme teknikleri, iklim ve ekolojik

"'''J'.'~'~L.·~'buyiik payi vardrr. Cok <;e§itlive
Bartm yemekleri etli, sebzeli, sutlu,
isli ve zeytinyagh yemekler ile pilav,
ve tatli <;e§itlerinden olu§maktadrr.

uUU\.l1W.· <;eken baska bir husus ise ayru ture
yiyeceklerden pek cok cesidin olmasrdir,

V~ll\..l",,·uBartmve yoresinde ondan fazla dol
ve pilav <;e§idine rastlanmaktadrr. Bartm

mutfagl ile ilgili yaptlan arastirmalarda, yuz-

den fazla ceside rastlanrrusur. Bu durum bize
yorenin zengin bir mutfak kulturune sahip
oldugunu gostermektedir ((:ilsuleymanoglu,
1996: 686-687).

Yore insarurun sosyal ve kulturel yasa
mini yansitan folklorik ozellikleriyle de ilgi
uyandiran Bartm ve cevresinde 200 yildrr her
Sah ve Cuma gunleri kurulan ve sancilanm
kadinlann olusturdugu "Ganla Pazan"nda
Bartm kadint, evinde, tarlasmda, bagmda,
bahcesinde, bostanmda urettigi sebzesini,
meyvesini, sutimii, yogurdunu, vumurtasmr,
tavugunu bu pazarda perakende ve toptan
satisuu yapmaktadrr. Unutulmaya yiiz tutmus
olsa da bir haft a suren dugunler, birkac koyun
bir arada kutladigt bayramlar, ozgun giyim ve

Fotograf 4. Bartm Yoresi Yemekleri

Kaynak: Barun u Kultur ve Turizm Mudurlugu Fotogra] Ar§ivi.

ku§am, aga<;oymacrugl ile <;ilekfestivali Bar
tm' a renk katan diger degerler arasmdadrr.

• Sozlii gelenek ve anlatlmlar,

• Ritiieller ve §olenler,

4.6. Barltn)tn Somut Olmayan Kulturel •Doga ve evrenle ilgili bilgi ve uygula-

Miras Ogeleri malar,

Somut olmayan kiilturel mirasl olu§
turan tum unsurlarm buyiik bir titizlikle ele
ahnmasl gerekmektedir (Er, Unal, Giirel, Ak
deniz ve Sag, 2019: 9). UNESCO (2002, 3),
somut olmayan kiiltiirel mirasm smlflandrr
maS1ll1a§agtdaki §ekilde yapml§trr:

• E1 sanatlan gelenegi.

Bartm ve <;evresinin sozlu gelenek ve
anlatlmlan Tablo l' de gosterilmi§tir. Bartm
ve <;evresine ait sozlu geleneklerimizin biitiin
unsurlanna rastlamak miimkiindiir.
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Tablo 1. Bartm'm Sozlii Gelenekleri ve

Anlatunlan

UnsurAdz Bilinen DigerAdlari KullammAIm

Mani Okume GiinliikHaya

Tiirkiiler Gunluk Haya

Atasozu Giinliik Haya

Okuluk Haktopu Geleneksel Yemek
Helvasi

Un Dolmasi Geleneksel Yemek

Bal Kabilkh Geleneksel Yemek
Tatli Boregi

Doga ve evren uzerine bilgi ve uygula
malar denildiginde geleneksel yemekler, halk
hekimligi, halk takvimi, halk meteorolojisi
vb. kapsama almaktadir (Er, Unal, Gurel,
Akdeniz ve Sag, 2019: 15). Geleneksel ye
meklerden helva, asure ve cevizli komec fark
h yorelerde de goriilmektedir. Bartm cevresi
ne ozgu yemekler olarak agda, isprt yemegi,
tavuklu borek, mancar dolmasi ve un dolmasi
yemekleri one cikmaktadtr.

Tablo 4. Bartm'm Geleneksel EI Sa-
natlan

Tablo 4'te Bartm ve <;evresinde
geleneksel el sanatlarl gosterilmi§tir. El
Ian gelenegi alanmda tel klrma, yiin
aleti yaprml, oymacilik, sepet yaplffil,
ta§ sac yaplffil, etamin, bastonculuk,
lik, kalayculk ve Bartm bezi

Tablo 2. Bartm'm Toplumsal Uygula
malan: Ritiieller ve Solenler

UnsurAdz Bilinen DigerAdlan KullantmAlam

Yagmur DuaSI Dini Torenler

Imece Irnce, Yardirnlasma Toplumsal Hayat

Bayram Gezmesi Bayram Ziyaretleri Toplumsal Hayat

KIz Kacirma Toplumsal Hayat

Misir Gelenegi MISIf Irnecesi Toplumsal Hayat

Danacdar KIz Tarafi Diigunler

Yerel Dugunler Dugunler

Tablo 2' de Bartm ve cevresine ait top
lumsal uygulamalar, ritueller ve §olenler bir
arada verilmistir. Bu unsurlardan rmsir ge-

384 lenegi ve danacuarm Bartm'a ozgu oldugu
soylenebilir. Yagmur duasi, imece, Hldlrellez,
bayram gezmesi, nisan, dugun, dogum, nev
ruz kutlamalan da bu kapsarndadir.

Tablo 3'te Bartm ve <;evresinde doga
ve evren uzerine bilgi ve uygulamalar goste
rilmistir.

Tablo 3. Doga ve Evrenle ilgili Bilgi ve
Uygulamalar.

UnsurAdz Bilinen DigerAdlan KullanimAlam

Agda Agda Tatlrsi Geleneksel Yeinek

Cevizli komec Bir <_;e§itekmek Geleneksel Yemek

Isplt Yemegi Isbut, ispit Geleneksel Yemek

Hld1fellez Toplumsal Ritiieller

Helva Okiuk Geleneksel Yemek

A§ure Asra, Aslf, O§iir Geleneksel Yemek

Tavuklu Borek Geleneksel Yemek

Goce Yarma Geleneksel Yemek

MancarDol· Kara Lahana Geleneksel Yemek
masl Sarmasl

Hah§ka Malay Geleneksel Yemek

SermeEkmek Geleneksel Yemek



soz konusudur. Bu sanatlardan duven,
geyle. yiin egirme aleti ve sepet<;ilik
teknoloji ile birlikte artik ortadan

Diger unsurlar devam etmektedir.

ve Oneriler
Yukanda sunulan ve Bartm'm sahip 01-
somut ve somut olmayan kulturel miras

le£[erJlen'incelendiginde Bartm ve <;evresinin
Mirasi olmasma yonelik kriterlerin

(Jh":ll.ll'>o~"_ 6. maddesinde belirtilen nitelikleri
I.<!-"~'''''''i''>' gorUlmektedir. ilgili kururnlar tara

gerekli <;ah§mave giri§irnlerin yapil-
masi suretiyle Bartm, Dunya Mirasi Listesine

almmahdlr.

Mevcut durumun degerlendirilmesi
yaptldtgmda, Bartm'm kentsel ve arkeolojik
alanlarmm yonetimsel. isletmeye iliskin ve
hakim gereksinirnlerine karar vermek ama
clyla; gerekli kurum, kurulu§ ve otoriteler, di
ger ilgililer ile diyaIoglar kurulmah, soruclara
<;oziim getirilmelidir. Alanm tarihi geli§imi,
kentsel ve mimari tarih<;esi, i§letme yonetirni
ve alan sunumu konulan ile baglantili olarak
SWOT analizi ve alan ta§1ffiakapasitesi ana
lizi haZlflanmahdlf. idari <;er<;evedegerlendi
rilmeli ve kar§tla§t1rmah <;ah§malaryapwken
benzer ulusaVuluslararasl deneyim ve know
how konulan gozden ge<;irilmelidir.
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